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Námskeiðslýsingar Sumar TÍM 2014 
 

Tómstundanámskeið  
 
Í öllum námskeiðum Sumar TÍM er efniskostnaður innifalinn!  

 
 

Kofabyggð og smíðavellir 

Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2008 
Dagsetning:  Allt sumarið 
Klukkan:  8:10-9:40 (2002-2005) 

     10:10-11:40 (2006-2008) 
Verð á viku:  2.000 kr.  
 
Leiðbeinandi: Ísak Atli Finnbogason  
 
Námskeiðslýsing: Allir fá að smíða kofa og hanna skemmtilega byggð auk þess sem 
þau fá að hann litla báta eða eitthvað annað sem þeim dettur í hug. 
 

 
 
Grænir fingur 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2007 
Dagsetning:  Allt sumarið 
Klukkan:  13:10-14:40 
Verð:   4.000 kr.  fyrir sumarið 
 
Leiðbeinandi: Ísak Atli Finnbogason  
 
Námskeiðslýsing: Krakkarnir fá tækifæri til þess að rækta grænmeti í litlum 
gróðurreit. Fyrstu vikurnar fara í það að gróðursetja en næstu vikur á eftir verður að 
hugsa um að reita arfa og vökva. Eitt gjald verður fyrir allt sumarið og geta krakkarnir 
komið og litið eftir garðinum sínum eftir hádegi. Krökkunum er frjálst að koma í ágúst 
og líta til með gróðurreitnum sínum og taka upp úr honum ef þau vilja. 
 

Ljósmyndun og list 
Aldur:  Fyrir börn fædd 2002 – 2004 
Dagsetning: 14. júlí – 17. júlí  
Klukkan: 10:10 – 11:40 
Verð á viku: 4.000 kr. 
 
Leiðbeinandi: Pálína Ósk Hraundal 
 
Námskeiðslýsing: Þátttakendur fá að kynnast ljósmyndun betur, læra á myndavélar 
og kynnast grunnatriðum í vinnslu mynda. 
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Leiklist 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2005 
Dagsetning:  16. júní-19. júní og 21. júlí – 24. júlí  
Klukkan:  13:10-14:40  
Verð á viku:  2.000 kr. 
 
Námskeiðshaldari: Ingunn Kristjánsdóttir 
 
Námskeiðslýsing: Á námskeiðinu verður farið í ýmsar leiklistaræfingar, spuna 
framsögn og tjáningu.  Einnig verður farið í pesónusköpun og stutt leikrit æft. Kjörið 
námskeið fyrir verðandi leikara. 
 

 
 
Útivist og ævintýri 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2003 - 2006 
Dagsetning:  30. júní – 3. júlí  
Klukkan:  10:10 – 11:40 
Verð á viku:  3.500 kr. 
 
Leiðbeinandi : Pálína Ósk Hraundal 
 
Námskeiðslýsing: Útilífsnámskeið þar sem áhersla er lögð á skemmtileg ævintýri í 
náttúrunni og góðar minningar. Meðal þess sem farið verður í: gönguferðir, veiði, 
náttúruföndur, fræðsla, undirbúningur fyrir ferð, útieldun og fleira. 
 
 

 
Grallarar 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2008 
Dagsetning:  Allt sumarið 
Klukkan:  8:10-9:40, 10:10-11:40 og 13:10-14:40 
Verð á viku:  1.500 kr. 
 
Leiðbeinendur: Hópstjórar 
 
Námskeiðslýsing: Skemmtilegt námskeið fyrir grallara. Farið verður í ýmiskonar 
ferðalög eins og að skoða lífið í fjörunni, ævintýra gönguferðir, leikir og margt annað 
sem grallarar gera.  
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Fatahönnun 

Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2005 
Dagsetning:  30. júní – 3. júlí og 7. – 10. júlí 
Klukkan:  8:10 – 9:40 ( 2005-2007 ) 
Klukkan:  10:10 – 11:40 ( 2002-2004 ) 
Verð á viku:  3.500 kr. 
 
Námskeiðshaldari: Jóhanna Ey Harðardóttir 
 
Námskeiðslýsing: Farið verður í grunnfærni í hönnun og saumaskap. Þátttakendur fá 
að gera flík að eigin vali, t.d. bol, pils, klút o.sv.fr.    
 

 
 
Hjólreiðar 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2008 
Dagsetning:  10. júní - 3. júlí og 14. júlí – 7. ágústs 
Klukkan:  Misjafnt á milli vikna 
Verð á viku:  1.500 kr. 
 
Leiðbeinandi: Hópstjórar 
 
Námskeiðslýsing: Farið verður í hjólreiðaferðir og jafnvel settar upp hjólreiðabrautir. 
Námskeið sem reynir á úthald og styrk. Allir verða að koma á hjólunum sínum og 
með hjálm. 

 
 
 
Matreiðsla  

Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2008 
Dagsetning:  23. – 27. júní og 21. júlí – 7. ágústs 
Klukkan:  Misjafnt á milli vikna 
Verð á viku:  2.000 kr. 
 
Leiðbeinandi: Hópstjórar 
 
Námskeiðslýsing: Í þessu námskeiði fá börnin tækifæri á að matreiða einfalda, holla 
og bragðgóða rétti. Tilvalið fyrir börn sem vilja kunna einföld atriði í matargerð.  
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Hárgreiðsla fyrir skvísur 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2007 
Dagsetning:  23. júní - 27. júní 
Klukkan:  10:10 - 11:40 
Verð á viku:  2.500 kr. 
 
Námskeiðshaldari: Auður Bj. Birgisdóttir 
 
Námskeiðslýsing: Auður sýnir börnum ýmsar hárgreiðslur og hvernig þau geta greitt 
sér og hvort öðru. 

 
Móttaka 2008 barna 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2008 
Dagsetning:  14. júlí-17. júlí 
Klukkan:  8:10-11:40 og 13:10-14:40 
Verð á viku:  1.500 kr. 
 
Leiðbeinendur: Ingunn Kristjánsdóttir og Elín Petra Gunnarsdóttir 
 
Námskeiðslýsing: Eftir að leikskólinn fer í sumarfrí býðst skólahópsbörnum að koma 
inn í Sumar T.Í.M. Fyrstu vikuna verða þau í sér hóp þar sem,farið verður með þau í 
ferðir og kenna þeim hina ýmsu leiki. 
 
 

Yoga og dýrahreyfingar 
Aldur:  Fyrir börn fædd 2002 – 2005  

Dagsetning: 7. – 10. júlí  

Klukkan: 8:10 – 9:40 ( 2004-2005 )  

10:10 – 11:40 ( 2002-2003 )  

Verð á viku: 3.500 kr. 

 

Leiðbeinandi: Herdís Pálmadóttir 

 

Námskeiðslýsing: Skemmtilegar jógaæfingar fyrir börn þar sem unnið er með eigin 

líkama, einbeitingu og jafnvægi. Einfaldar öndunaræfingar og slökun. 
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Leikir og slökun 

Aldur:   2002-2008 

Dagsetning:  Allt sumarið 

Klukkan:  14:40-16:00 

Verð á viku:  1.000 kr. 

 

Leiðbeinendur: Hópstjórar 

 

Námskeiðslýsing: Þetta er vistunarúrræði fyrir þá sem hafa ekki tök á því að ná í börn 

sín fyrr en kl. 16:00 

 

Föstudagsfjör 

Aldur:   2002-2008 

Dagsetning:  Alla föstudaga í sumar 

Klukkan:  8:10-11:40 

Verð á viku:  250 kr. 

 

Leiðbeinendur: Hópstjórar 

 

Námskeiðslýsing: Á föstudögum í sumar verður bara fjör. Ýmsilegt verður í boði og 

verður reynt að gera föstudagan sem fjölbreyttasta. 

 
 

Finndu mig í fjöru 
Aldur:  Fyrir börn fædd 2002-2008 
Dagsetning:  Nánast allt sumarið 
Klukkan:  Misjafnt milli vikna 
Verð á viku:  1.500 kr. 
 
Leiðbeinendur: Hópstjórar 
 
Námskeiðslýsing: Farið verður í fjöruna. Þar verður lífríki fjörunnar skoðað og hvað er 
hægt að finna í fjörunni. 
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Íþróttir 
 
Frjálsar 
Aldur:   2002-2008 
Dagsetning:  Allt sumarið 
Klukkan:  10:10-11:40 (2002-2005) 
     13:10-14:40 (2006-2008)  
Verð á viku:  1.500 kr. 
 
Leiðbeinandi: Aron Már Björnsson 
 
Námskeiðslýsing: Leyfa krökkunum að spreyta sig á sem flestum greinum frjálsíþrótta 
í formi leikja og þrautabrauta. Æfingar fara fram á íþróttavelli.   
 
 

 
Siglinganámskeið 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2004 
Dagsetning:  23. júní - 27. júní 
Klukkan:  9:00 - 12:00 og 13:00 – 16:00 
Verð á viku:  8.000 kr. 
 
Námskeiðshaldari: Siglingaklúbbur Skagafjarðar ( Ísak Atli Finnbogason ) 
 
Námskeiðslýsing: 
Markmið námskeiðsins er að: 

- gefa börnum og unglingum á aldrinum 10-12 ára kost á að kynnast siglingum 
og takast á við ævintýraleg verkefni  

- börn og unglingar læri undirstöðuatriði í meðferð smábáta, hvað ber að 
varast í siglingu á smábátum og hvernig eigi að bregðast við óhöppum á sjó. 

- stuðla að uppbyggingu siglinga í Skagafirði. 
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Sund  
Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2007 
Dagsetning: 23. júní – 3.júlí (2006 -2007)  
Klukkan:  10:10 -11:40 
 
Dagsetning:  7. júlí – 10. júlí (2002 - 2005)   
Klukkan:  10:10 - 11:40  
 
Verð á viku:  2.000 kr. 
Námskeiðshaldari: Ingunn Kristjánsdóttir og Aron Már Björnsson 
 
Námskeiðslýsing:  
Lögð verður áhersla á eftirfarandi: 

 Flot á bringu og baki. 

 Rennslisæfingar. 

 Bringusund.  

 Skólabaksundsfótatök. 

 Skriðsundsfótatök. 

 Hopp og stungur. 

 Hreyfileiki. 

 Kafa eftir hlutum 

 
 
Reiðnámskeið 2. júní – 13. júní (í tvær vikur) 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2007 
Dagsetning: 2.-12. júní  
Klukkan:  8:10-9:40 (2006 – 2007) 
  13:10-14:40 (2002-2003) 
  10:10-11:40 (2004-2005) 
Verð fyrir tvær vikur: 18.000 kr. 
 
Námskeiðshaldari: Inga Dóra Ingimarsdóttir 
 
Námskeiðslýsing: Tveggja vikna námskeið í senn þar sem börnum er kennt að 
umgangast hesta og fara þau í reiðtúra um Skagafjörð. Frábært námskeið fyrir krakka 
sem elska að hesta og að vera úti.  
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Reiðnámskeið ( viku námskeið ) 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2008 
Dagsetning:  16. júní - 19. júní, 14. júlí–17. júlí, 21. júlí–24. júlí og 4. ágúst–31. júlí 
Klukkan:  8:10-9:40 (2006 – 2008) 
  13:10-14:40 (2002-2003) 
  10:10-11:40 (2004-2005) 
Verð á viku:  8.000 kr. fyrsta vikan og 10.000 kr. vikurnar þar á eftir 
 
Námskeiðshaldari: Inga Dóra Ingimarsdóttir 
Námskeiðslýsing: Fjögra daga námskeið þar sem börnum er kennt að umgangast 
hesta og fara þau í reiðtúra um Skagafjörð. Frábært námskeið fyrir krakka sem elska 
hesta og að vera úti. 
 

 
Fótbolti 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2000-2007 
Dagsetning:  Allt sumarið 
Klukkan:  11:00-12:00 (2006-2007) 7. flokkur kk og kvk  

9:00 - 10:00 (2004-2005) 6. flokkur kk og kvk 
     15:30 - 16:45 (2002-2003) 5. flokkur kk 
  9:45 – 11:00 ( 2002 – 2003) 5. flokkur kvk 
  16:45 – 18:15 (2000 – 2001) 4. flokkur kk og kvk 
Verð:  21.600 kr. f. sumarið 
 
Námskeiðshaldari: Knattspyrnudeild Tindastóls 

 
 

Golf 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2007 
Dagsetning:  Frá 10. júní – 7. ágúst 
Klukkan:  8:10-9:40 
Verð á viku:  1.500 kr. 
 
Námskeiðshaldari: Golfklúbbur Sauðárkróks. 
 
Námskeiðslýsing: Börnin fá undirstöðukennslu í golfi, hvernig eigi að halda á kylfunni, 
hvernig eigi að slá og út á hvað golf gengur. Skemmtileg íþrótt sem verður vinsælli og 
vinsælli með hverju árinu. 
 
 

  



9 
 

GötuKörfubolti (Street Ball) 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2007 
Dagsetning:  10. júní - 13. júní, 16. júní – 19. júní, 21. júlí – 31. júlí  
Klukkan: 8:10 - 9:40 ( 2002-2004 )  
 
Dagsetning: 7. júlí – 10. júlí ( 2005-2007 ) 
Klukkan:  10:10 – 11:40 
Verð á viku:  1.500 kr. 
 
Leiðbeinandi: Hópstjórar 
 
Námskeiðslýsing: Kennt verða undirstöðuatriðin í körfubolta og verður spilað Street 
Ball, þar sem 2-3 eru saman í liði. Einnig verður farið í skemmtilega leiki og 
markmiðið að hafa gaman. Flott námskeið fyrir verðandi stjörnur. 
 

Handbolti 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2002 -2004 
Dagsetning:  10. júní – 13. júní (2002-2004)  
Klukkan:  8:10 - 9:40 
Verð á viku: 2.000 kr. 
 
Leiðbeinandi: Guðrún Helga Tryggvadóttir 
 
Námskeiðslýsing: Farið verður í undirstöðu atriði í handknattleik. Til að mynda 
sendingar, skot og auðveld leikafbrigði. Námskeiðið verður lagt upp með skemmtun í 
fyrirrúmi. 

 
Öðruvísi íþróttir 
Aldur:   Fyrir börn fædd 2002-2008 
Dagsetning:  Allt sumarið 
Verð á viku:  1.500 kr. 
 
Leiðbeinandi: Hópstjórar 
 
Námskeiðslýsing: Börnin kynnast öðruvísi íþróttum eins og td svifdiskgólf, strandblak, 
hornabolti og mörgum öðrum íþróttum.  
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Júdó 
Aldur:  2002 - 2007 
Dagsetning: 14. júlí – 17. júlí  
Klukkan: 8:10 – 9:40   ( 2002 – 2004 ) 
  10:10 – 11:40 ( 2005 – 2007 ) 
Verð á viku: 2.000 kr. 
 
Leiðbeinandi: Einar Örn Hreinsson 
 
Námskeiðslýsing: Farið verður í helstu grunnþætti fyrir byrjendur í júdó. 


